
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 638ης Συνεδρίασης (02-02-2012)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην Εταιρεία «03Β LIMITED» με 

το διακριτικό τίτλο «03Β» για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών

2. Επιφυλακές Φάσματος (Προφορική Εισήγηση)

3. Χορήγηση  Γνώμης  επί  του  Σχεδίου  ΚΥΑ  με  θέμα  «Τροποποίηση  της  υπ'  αρ. 

21161/2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη 

μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ 1680/Β/2008)»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

4. Ανάκληση απόρριψης / εκχώρησης ονομάτων χώρου

5. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«RISE UP-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με 

διακριτικό τίτλο «RISE UP»

6. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 10404 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 

εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 

«ΟΤΕ ΑΕ»

7. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«ΜΑΚΝΑΝ Α.Ε.»

8. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  σύντομου  κωδικού  15182  του  Εθνικού  Σχεδίου 

Αριθμοδότησης  στην εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

9. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  σύντομου  κωδικού  15189  του  Εθνικού  Σχεδίου 

Αριθμοδότησης  στην εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

10. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 

περιόδου διάθεσης του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ 

Α.Ε.» με την ονομασία «lnternet & Ομιλία DP2 4+8»

11. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 

περιόδου διάθεσης του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ 

Α.Ε.» με την ονομασία «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 4+8»



12. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 

περιόδου διάθεσης του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ 

Α.Ε.» με την ονομασία «lnternet & Ομιλία DP24 4+8»

13. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 

περιόδου διάθεσης του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ 

Α.Ε.» με την ονομασία «lnternet & Ομιλία Mixed 300 4+8»

14. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 

περιόδου διάθεσης του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ 

Α.Ε.» με την ονομασία «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 4+8»

15. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 

περιόδου διάθεσης του υποβληθέντος οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ 

Α.Ε.» με την ονομασία «lnternet & Ομιλία Mixed 200 4+8»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)
16. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

με συγκέντρωση προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού της ΕΕΤΤ 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

17. Κλήση σε ακρόαση της επιχείρησης «Χρήστος Α. Καλής Ηλεκτρολογικό Υλικό» και των 

εταιρειών «ΤΕLΕΙΜΡΕΧ Α.Ε» και «Γ. Παναγιωτόπουλος & Σια ΕΕ» με αντικείμενο τη 

διαπίστωση  της  εισαγωγής  και  διάθεσης  μέσω  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 

www  .  electrohoros  .  com  ,  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 

εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

18. Κλήση σε ακρόαση της ατομικής επιχείρησης «ΦΩΤΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ», φορέα του 

ηλεκτρονικού  καταστήματος  «www.e-cheap.gr» και  της  ομόρρυθμης  εταιρείας 

«ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ  ΕΛ.  -  ΚΟΚΛΑΣ  ΧΑΡ.  Ο.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της 

διάθεσης  ή  και  εισαγωγής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 

εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

19. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρείας «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» με αντικείμενο 

τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 

νομοθεσίας

20. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. 

«WIND» με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβίασης των διατάξεων του ν. 3431/2006 

και του ν. 3783/2009 περί ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

http://www.electrohoros.com/


21. Κλήση σε ακρόαση της  Εταιρείας κινητής  τηλεφωνίας «COSMOTE» για  παράνομη 

λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Λαγκαδά  84  στο  Δήμο  Νεάπολης-Συκεών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

22. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» για παράνομη 

λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Λαγκαδά  84  στο  Δήμο  Νεάπολης-Συκεών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND»  για  παράνομη 

λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Λαγκαδά  84  στο  Δήμο  Νεάπολης-Συκεών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

24. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND»  για  εγκατάσταση 

κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

25. Λήψη απόφασης επί  της  ακροάσεως του  κ.  Πετρομανωλάκη Γεώργιου,  φορέα της 

επιχείρησης-ηλεκτρονικό  κατάστημα  «www.Cyberspot.gr» με  αντικείμενο  τη 

διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  της  ανωτέρω  ιστοσελίδας  ραδιοεξοπλισμού  κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

26. Λήψη απόφασης επί  της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος των 

εταιρειών «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», «SOUND STAR Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σ. ΤΟΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.»

27. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS Com Μ. 

ΕΠΕ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  της  ιστοσελίδας 

www  .  linkshop  .  gr  , ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

28. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  γραπτού  υπομνήματος  του 

Ζυγούρη  Θ.  Παναγιώτη,  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  www  .1  ena  .  com  , 

καθώς και της εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε», με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης 

μέσω διαδικτύου ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
29. Διαγραφή της  Α.Ε.  με την  επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»  και  με  διακριτικό  τίτλο  «ΑΙΟΛΙΚΗ  Α.Ε.»,  από  το  μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

30. Διαγραφή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΛΟΥΜΑΣ I. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

http://www.1ena.com/
http://www.linkshop.gr/


31. Διαγραφή της Ατομικής Επιχείρησης «ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ» από το μητρώο των 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

32. Διαγραφή  της  Ομόρρυθμης  Εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Ι.  ΛΥΜΠΕΡΗΣ  -  Ν. 

ΚΑΠΟΡΑΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  και  με  διακριτικό  τίτλο  «IT'S LOCAL ΤΙΜΕ» από  το 

μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

33. Διαγραφή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ 

Μ.  -ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ  ΑΝ.  Ο.Ε.»  και  διακριτικό  τίτλο  «SPEEDY COURIER 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

34. Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΜΟΥΤΣΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

35. Ενημέρωση για την Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς (Προφορική Εισήγηση)


